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Las Aret 1989-90 infördes centrala prov i engelska pa kom-
vux. Avsikten med proven är bl a att göra det mojligt att
jamföra betygsattningen i gymnasieskolan med den i kom-
vux, vilket är intressant framst av den anledningen att stu-
derande frAn de tva skolformerna konkurrerar med varan-
dra pA sina betyg vid ansökan om antagning till sparrade
utbildningslinjer. Antagningssystemet förutsatter att bety-
gen ar likvardiga, men man har i vissa sarnmanhang frAgat
sig om sA verkligen är fallet. I den hal- rapporten redovisas
en del resultat frill en sista omgAng forsoksprov som ger en
antydan om hur komvux och gymnasieskolan förhaller sig
till varandra nal- det galler fardighets- och betygsnivAer.

Redovisningen omfattar result.a pit tvA prov i engelska, ett
for etapp 2 och ett for etapp 3. Proven besvarades dels av
representativa elevgrupper iaom gymnasieskolan (Ak 2:2
resp 3:3), dels av drygt hal len av alla de komvuxstude-
rande som fick avgAngsbetyg Fran de tvA etapperna vt 1989.

Inga större prestationsskillnader kunde noteras mellan
gymnasie- och komvux-grupperna, aven om det fanns en
tendens till battre resultat i de förra. Skillnaderna var inte
statistiskt signifikanta. Berakning av utfall per kön visade
att kvinnor nAdde ett hogre resultat an man pa etapp 2-
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provet men ett lagre resultat pa etapp 3-provet. Betygs-
genomsnitten vid slutet av terminen lag i bAda fallen hogre
for kvinnorna.

I anslutning till provverksamheten har ocksd fordelningar
av avgdngsbetyg i de tvd skolformerna undersbkts. F6r gym-
nasieskolans del togs statistik fram for samtliga elever
under en fyradrsperiod (1986-89), totalt omfattande
c 168.300 elever fran drskurserna 2:2 (eng s.k.) och 3:3, och
for komvux' del samtliga studerande som fick avgdngsbetyg
vt 1989 fran etapperna 2 och 3 (N= 8.397 resp 4.041).
Undersokningen visar att avgAngsbetygen ligger en aning
hogre i komvux, bade nal- det gälier järnförelsen etapp 2/ak
2:2 och jämförelsen etapp 3/ak 3:3 (dvs de utbildningar som
ger samma kompetens). Skillnaderna dr dock smd. De resp
betygsmedelvardena dr 3.38/3.30 och 3.47/3.41, dvs
mindre an 0.1 betygssteg pa 'Ada ni;derna. Fordelningen av
betygen 1-5 for elever med avgdngsbetyg fran A 2:2 (eng
s.k.) dr i genomsnitt for de fyra angivna dren fbljande: 1-15-
45-31-8 %. Motsvarande for elever med avgdngsbetyg fran
ak 3:3 dr 2-15-38-30-15 %.

I sista kapitlet dras slutsatsen att det finns anledning att
vara fortsatt uppmarksam pa relationen mellan betyg och
färdigheter i de tva skolformerna. Dessutom diskuteras, och
ges forslag om, principer for normeringen av proven.

I en bilaga informeras kort om en undersbkning av tillforlit-
ligheten i en uppsatsdel som ingdr i provet. Sex siirskilt in-
kallade lärare fick göra helt oberoende bedOmningar av
slumpvis utvalda uppsatser. FOrsökslararnas resultat jam-
fordes dels sinsemellan, del., med de resultat som kcmvux-
deltagarnas egna lärare hade kommit fram till.

Bestalls frdn Instnutionen fOr pedagogik
Goteborgs universitet
Box 1010
431 26 Molndal
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ENGLISH SUMMARY

Oscarson, Mats

National Standardized Tests in English in Adult
Education in Sweden: Comparisons between Adult
and Upper Secondary School Students in Terms of
Test Results and School-Leaving Grades

Written in Swedish under the title: "Komvux-proven i engelska
vt 1989: Jiimforelser mellan komvux och gymnasieskolan i frdga
om provresultat och betyg"

Publications from the Language Teaching Research Umt 10
Report No. 1990:06 from the
Department of Education and Educational Research
University of GothenburgISWEDEN

Publication date: May 1990 ISSN 0282-2164 (54 pp)

The report describes results obtained by adult education
students and 18-19-year-old upper secondary schoo' stu-
dents on two recently introduced standardized tests in
English for municipally administered schools for adults in
Sweden. Comparisons of the results are made between these
two categories of students because they are entitled to
compete, on an equal basis, for admission into restricted
intake programmes of study at Swedish universities and
other institutions of higher learning.

The purpose of the new tests is to enab.e the individual
teacher at the schools for adults to adjust his or her grading
of students so as to reflect the standards set by repre-
sentative national achievement criteria. Since grades
(marks) awarded in the adult sect:r carry the same weight
as grades awarded in the upper secundary school, it is
imperative that levels of performance corresponding to
those grades are comparable across the two sectors of
education.
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Test results indicated no substantial differences in profi-
ciency between the two groups of students compared, i.e.
18-19-year-olds and adults. There was, however, a slight
but statistically non-significant tendency for the former to
do better than the adults. A survey of national statistics of
school-leaving grades showed that there is likewise a minor
difference in this respect, but reversed, i.e. grades in adult
education are mariginally higher. It is concluded that the
combined effect of these two tendencies justify further
monitoring and investigation of the comprability of profi-
ciency levels and grading in the two sectors of education
studied.

Analysis of results by sex showed that female students
reached higher total scores than male students on one test
but lower on the other. Females also scored relatively
higher on an essay writing task than on any of four other
sub tests assessing reading and listening skills by means of
fill-in and completion types of tasks. Males tended to score
higher, both relatively speaking and in absolute figures, on
the non-essay sections of the tests.

School-leaving grades were higher for female students than
for male students at both proficiency levels tested.

Finally, the report also contains a brief summary of the out-
come of a study determining the intra- and inter-rater
reliability of the essay scores. A team of raters were asked
to rate (and after a few weeks' interval to re-rate) a num-
ber of essays and the results were compared between
raters as well as between raters and teachers in the field.

The report may be obtained from Institutionen for pedagogik
GOteborgs universitet
Box 1010
S-43I 26 MölndallSWEDEN
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1 INLEDNING

BudgetAret 1985/86 inledde Skoloverstyrelsen fOrsök
med centralt utarbetade pro,/ i engelska, matematik och
svenska for komvux. Verksamheten avslutades vid ut-
gAngen av budgetAret 1988/89. Proven i engelska har
tagits fram och administretats av Avdelningen for sprAk-
pedagogik, Goteborgs universitet, med docent Tibor von
Elek som projektledare. Proven i matematik och svenska
har producerats av Hogskolan for lararutbildning, Stock-
hoIm, resp Lararhogskolan, Malmo.

En tidigare beskrivning av försök med centrala prov i

engelska i etapp 3 vAren 1986 finns i von Elek och Lind-
blad (1988).

Avsikten med försöksverksamheten har frarnst yarn att
jamfora "betygen i komvux och betygen i gymnasieskolan
med beaktande av skillnader i studieorganisationen"
(Budgetpropositionen 1985) och att ta fram och utvaidera
olika provtyper som skulle kunna anvandas i kommande
centrala prov for komvux.

Behovet av jämförelser mellan komvux och gymnasie-
skolan har sin grund i reglerna for urval till hOg-
skoleutbildning. I dessa förutsatts att det rader hkviirdig-
het mellan de tvA skolformerna i frAga om kunskaps-
standard och betygsattning. I propositionen om urval
m.m. till hogskoleutbildning (prop 1987/88:109) sade det
foredragande statsrAdet: "Enligt min mening ar det viktigt
att betygen i komvux blir jamförbara med betygen i

gymnasieskolan, nAgot som ar en forutsattning fOr att
betygsurvalet for olika kategorier sokande skall bli
rattvist."

1 Larop lan for kommunal vuxenutbildning (Lvux 82,
Skoloverstyrelsen, 1988a) pApekas det att betyg skall
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"motsvara prestationer som ligger pA samma niva sorn
prestationerna hos gymnasieskolans elever, aven om
innehAllet i undervisningen inte är identiskt" (MAI och
riktlinjer, avsn 6.7). I Specialinformation till skolledare
(Sko1overstyre1s,n, 1988b) sags att "for ett visst betyg
skall kravas Iikvardiga prestationer av studerande i

komvux som i gymnasieskolan. En studerande som laser
etapp 2 ... skall sAledes bedömas rn,d samma varderings-
norm som om han/hon gick en tvAarig linje i gymnasie-
skolan" (s 2).

1 enlighet med innehallet i dessa anvisningar normeras
proven for komvux pA jamforelsegrupper i gymnasie-
skolan. De ,sa är Arskurs 2:2 for Etapp 2 och arskurs 3:3
for Etapp 3. Den ledning fizir betygsattningsnivan som
komvux-lararna far genom proven grundar sig alltsa pa
de resultat som representativa elevgrupper i gymnasie-
skolan uppnatt pA samma prov. Utgangspunkten ir att
given prestationsniva betygsfitts pa samma satt i de tN

skolformerna.

Obligatoriska prov har nu infOrts (fran och med lasaret
1989/90) enligt beslut av Regeringen och ett tilliigg har
gjorts i Vuxenutbildningsforordningen:

"1 komvux skall användas centrala prov sorn
underlag fiat en anpassning av betypnivan vid
skolenheten efter förhAllandena i landet som
helhet" (SFS 1989:611, 3 kap. paragraf 33 a).

SO:s föreskrifter med anledning av detta beslut ar
publicerade i SO-FS 1989:86.

1 den har rapporten redogors kortfattat for resultaten av
de sista fOrsoksproven i engelska for etapperna 2 och 3,
som gays i maj 1989. Det bör Aterigen framhallas att
dessa resultat hänför sig till försOksverksarnheten och att
proven vil den här tidpunkten annu inte var införda som
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ctntrala prov (med de konsekvenser for betygsattningen
som sAdana har). Syftet med provgivningen och datain-
samlingen var alltsA helt deskriptivt.

En kort sammanfattning av resultaten har tidigare publi-
cerats i informationsskriften Sprdkpedagovk (Oscarson,
1990).



2 PROVEN

Tvd prov gays, eu for Etapp 2 och en fOr Etapp 3. De tv5
har samma upplaggning (men naturligtvis olika innehAll)
och bestAr av fOljande delar:

Al 'Definitions'
Provar 15sförstAelse och ordkunskap. 15 flervals-
uppgifter. Bedomning: 1 poang per uppgift.

A2 FOrstdelse av tidningstext
15 uppgifter bestAende av egen ifyllnad av luckor i

en separat samrnanfattande text. Bedomning: 2, 1

eller 0 poäng for varje uppgift.

Bl Horforstdelse
15 uppgifter bestAende av egen ifyllnad av luckor i

en sammanfattande text (efter avlyssning av band).
Bedomning: 2, 1 eller 0 poäng per uppgift.

B2 Horforstdelse
15 uppgifter bestAende av andring av text (key
resp turistbroschyr) efter instruktior, fran band. Be-
dOmning: 1 poang per uppgift.

C Horforstclelse och sknftlig fornidga.
Uppgift: skriva ett referat av en berattelse uppliist
frAn ljudband. Bedomning: Maximalt 30 pothig for-
delade pA feni kriterieomrAden (: forsta hand
innehAll och sprAk).

Provdelarna A och B dr i huvudsak objektivt rattnings-
bara. Delprov C mAste däremot bedomas mera subjektivt
även om det finns klara riktlinjer NI- bur poLingsiuningen
ska ske.

a r.... I 4
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Tabell 1 sarnmanfattar irmehallet i proven:

Tabell 1

Sammanfattning av innehallet i

(Etapperna 2 och 3)
proven

Del-
prov

InnehAll och
uppgiftstyp

Antal
uppgifter

Max
poangtal

Al Lasförstaelse och vok./flerval 15 15
A2 LaJorstae1se/ify11nad 15 30

Bl Horförstaelse/ifyllnad 15 30
B2 Horforstaelse/andring av text 15 15

Horförstaelse/skriftligt referat 30

Summa: 120

De i huvudsak objektivt rattningsbara provdelarna (A+B)
omfattar saledes totalt 9 0 av de sammanlagt 120 poang
som man maximalt kan uppna pa vartdera provet.

Sjalva proven kompletteras av anvisningar for genom-
förandet och bedömningen, bandutskrifter, exempelupp-
satser (referat) och redovisningsb1anketter.
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3 RESULTAT PA PROVET FOR ETAPP 2

I enlighet med de riktlinjer som redovisades ovan (Inled-
ningen) fornormerades proven i rc-presentativa (slump is
utvalda) jamforelsegrupper i gymnasieskolan. Provet for
Etapp 2 gays saledes i en antal klasser i Arskurs 2:2
(Ekonomisk och Social linje, engelska sarskild kurs). Denna
jämforelsegrupps resultat pa provet redovisas i Tabell 2:

Tabell 2

Resultat pa provet for etapp 2 uppnadda
normeringsgruppen i gymnasieskolan (Ak
sarskild kurs, febr 1989)

av
2:2,

Delprov Antal
deh.

Mojlig Medel-
max.pang varde

Prop (%) av
max.poang

Sprid-
fling

Al 159 1 5 9.00 6 0 2.99
A2 159 3 0 19.92 6 6 5.89
B1 159 3 0 15.35 5 1 6.03
B2 159 1 5 7.79 5 2 2.93

Summa A+B 159 9 0 52.06 5 8 15.13

159 3 0 17.28 5 8 5.12

Summa A+B+C 159 1 20 69.34 5 8 18.82
(Hela provet)

Den beräknade reliabiliteten per delprov (KR 20 for A I
och B2, Cronbachs alfa for A2 och B1) ar foljande: A 1 =
0.72, A2 = 0.81, B 1 = 0.78 och B2 = 0.69. Siffrorna anger
att delproven har tillfredsställande mätsäkerhet.

1 6



Reliabiliteten Mr delprov C, fastställd genom en studie av
sambandet mellan sex olika larares bedomning av ett
antal gemensamma uppsatser, ligger i narheten av 0.60.
(Detta lir en korrelationskoefficient som anger den s.k.
interbedämarreliabiliteten.) Sambandet mellan de sex
lararnas resultat av en omrdttning av 25 uppsatser vari-
erade fran 0.93 till 0.77. (Resultatet av denna undersök-
ning av tillförlitlighete r. i utfallet av delprov C rappor-
teras i separata fors!.ningsuppsatser fran Avdelningen. En
tidigare sammanstalld kort information om nagra del-
resultat Aterges i en bilaga i den har rapporten.)

Provresultaten ligger forhallandevis Mgt. Detta beror bl a
pa typen av provuppgifter. De allra fiesta ar av produk-
tivt slag mu man kan darfbr pa det hela taget inte fa nag-
ra pang om man inte har nagon fardighet. (Bara i delprov
Al ingar flervalsuppgifter som i flagon man kan ge pang
genom gissning.) Vidare Sr det sa att genomsnittspoangen
av mattekniska skal mdste ligga ganska Mgt (och
spridningen maste vara tillrackligt stor). Provet ger
annars inte maximal information om de studerandes kun-
skaper. Det maste ju ocksa kunna sfirskilja prestationer pa
betygsnivAerna 4 och 5.

Delproven B I och B2 ligger lagst i medelpoang och dr
alltsa svarast. Lättast ar Delprov A2. Delprovet C (refe-
ratet) ligger precis pa medelnivan for de fyra andra del-
proven.

I fOljande tabell sammanfattas utfallet av provet n5r det
gays i komvux i maj 1989. Siffrorna galler kursdeltagare
vars resultat hade rapporterats in till Avdelningen for
sprakpedagogik vid varterminens slut.

1 7 A
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Tabell 3

Resul tat pA provet for etapp 2 uppnAdda
kursdeltagare i Komvux (maj 1989)

av

Delprov Antal
delt.

Mo; lig Medel-
max.poang värde

Medelv. i % Sprid-
av max.poang ning

Al 4612 15 9.11 6 1 3.49
A2 4612 30 19.39 65 7.61
B1 4612 30 14.64 4 9 7.58
B2 4612 15 7.62 5 1 3.37

Summa A+B 4612 90 50.74 5 6 19.79

C 4612 30 17.40 5 8 6.93

Summa A+B+C 4612 120 68.18 5 7 25.49
(Hela provet)

Kompletta resultat pA de fyra fOrsta delproven finns for
4.906 deltagare. Ett visst bortfall forekommer pA delprov
C (referatet) beroende pA att detta ar mera kravande att
rätta an &riga provdelar. En sarskild berakning som vi
bestallt frAn Statistiska CentralbyrAn visar att det totala
antalet studerande i landet som avgick med betyg i

engelska frAn etapp 2 vt 1989 var 8.397 (janitor tabell 5).
Mer gn hälften av hela studerandepopulationen deltog
alltsi i provet.

Monstret i resultaten är täml igen likartat det som
normeringsgruppen i Ak 2:2 uppvisar. Delproven B1 och
B2 lir svArast och delprovet A2 1Nttast. Delproven A 1 och
C ligger däremellan.

Som framgAr av en jAmförelse mellan tabellerna 2 och 3
har dock jamforelsegruppen i Arskurs 2:2 totalt sett nAgot

4
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hogre resultat an komvux-gruppen (men ski 1 lnaden är
inte statistiskt signifikant). Pa totalsumman ar den ge-
nomsnittliga skillnaden drygt 1 pang. Delprovsresultaten
ligger ocksi hogre i gymnasiegruppen, med undantag av
delproven A 1 och C (referatet) dar komvux-gruppen
ligger en aning battre till. Vidare kan man lagga märke till
att spridningen ar betydligt större i komvux-gruppen.
Skillnaderna i fardighet mellan olika studerande ar alltsa
dar avsevart st6rre an i 2:2-gruppen.

Det kan tillaggas betraffande resultatet pa Delprov C att
detta for komvux-gruppens del ar rattat av de ordinarie
klasslärarna. For 2:2-gruppens del Nr det däremot rättat
av en for ändamalet sarrmankallad beckimargrupp som
hade i uppgift att hjalpa till med fastställandet av nor-
merna. Erfarenheten visar att Adana sarskilt utsedda
bedOmare tenderar att ha en nagot strangare norm fOr
rattningen An lärare i allmanhet. De tta kan vara en
forklaring till det avvikande resultatet 0.. delprov C. Den
andra mojligheten ar förstas att komvux-gruppen ar rela.
tivt sett battre just pa produktiva uppgifter av uppsats-
t yp.

I komvux-materialet har ocksa en jam forel se gjorts
mellan mans och kvinnors resultat pa prove t. Kvinnornas
totalresultat (A+B+C) ligger 2.5 pang hogre an mannens.
Skillnaden hiinför sig as tan helt till utfallet pa uppsats-
delen (C), dar kvinnornas pangsumma ligger hogre rela-
tivt sett (ocksa i absoluta tal) an pA de fyra andra prov-
delarna.

Kvinnornas varterminsbetyg (1989) ligger ocksa hogre.
Skillnaden ar i genomsnitt 0.2 betygssteg.
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4 BETYGSFORDELNINGAR I ETAPP 2 OCH AK 2:2

4.1 Etapp 2

De följande tvA tabellerna redovisar betygsmedelvarden
och betygsfärdelningar for komvux Etapp 2 vArterminen
1989. Tabell 4 ger dels beräknade betygsmedelvarden i

fOrhAllande till normerna for provet (mcd andra ord i

forhallande till uppnAdda provresultat), dels de faktiska
medelvardena av de betyg som lararna sedan satte vid
terminsslutet (avgAngsbetyg).

Tabell 4

Komvux Etapp 2: Medelvarden av betyg beraknade
pA grundval av provresultat resp medelvärden av
avgAngsbetyg satta av lärarna vid slutet av ter-
minen (maj 1989)

Be:ygsslag N Medel-
varde

Sprid-
ning

Betyg enligt Delprov A+B 4611 2.95 1.27
Betyg enligt Delprov A+B+C 4611 3.00 1.29

AvgAngsbetyg samma termin:
Deltagare i provet 4398 3.34 0.97
Samtliga studerande (populationen) 8397 3.38 0.95

Med utgAngspunkt i provresultaten ligger den genom-
snittliga betygsnivAn for de omkring 4.600 komvuxele-
verna tiara 3.0. Den genomsnittliga nivAn pA vArtermins-
betyget (avgAngsbetyget) ligger 3-4 tiondelar hogre.



Provdeltagarna är som tabellen visar mycket represen-
tativa for hela den population av engelskstuderande sem
fick avgAngsbetyg frAn etapp 2 vArterminen 1989. Bade
genomsnittsbetyget och spridningen är praktiskt taget
lika i de tvA grupperna. (Den första gruppen, "Deltagare i
provet", Kr naturligtvis en del av populationen.) Vi kan
allts1 utgA 'Jr An att provdeltagarnas fardighet i engelska
mycket väl speglar fardigheten hos alla komvux-stude-
rande pA etapp 2 som avgick med betyg vArterminen
1989.

Tabell 5 visar hur den procentuella fordelningen av de
olika betygen (1-5) skulle bli i komvux om man bara
utgick frAn resultaten pA provet och följde den teoretiska
norm for fordelningen av betygen som framraknats pA
grundval av gymnasieelevernas resultat pA samma prov. I
gyinnasieskolan ska, eller rättare sagt skurie, som bekant
betygen sättas pA ett sAdant sätt att betygsstegen 1-5 fOr-
delas i förhAllandet 7, 24, 38, 24 resp 7 % av samtliga
elever i landet.1

Tabellen visar ocksA fordelningen av de betyg som
komvux-lärarna satte vid terminsslutet dels for de
studerande som var med pA provet, dels fOr hela den
grupp som fick betyg frAn etapp 2 (population). Denna
senare statistik hr ny och har tagits fram av SCB speciellt
fOr vArt syfte. Den hr alltsA inte tillganglig i den ordinarie
skolstatistik som SCB brukar tillhandahAlla.

1Reglerna for betygsattningen i gymnasieskolan modifieras nAgot
frAn och med läsAret 1989-90 (SO-FS 1989:18; se ocksA
"Betygsättning i gymnasieskolan", Skoloverstyrelsen, 1990). I
fortsattningen kommer vid betygsattningen i Ak 2-4 hansyn tas tili
att clever avbryter studierna efter Ak I och att detta kan motivera
andra procentsatser och hogre medelbetyg in i Ak I.
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Tabell 5

Betygsfordelningar i Komvux Etapp 2, vt 1989

FOidelning av betygen i %

Be t y g

PA grundval av AvgAngsbetyg samma termic.:
normerna for provet
(provdeltagarna, Provdel- Pcp. (samtl. stud.
N = 4611) tagarna i iandet, N = 8397)

1 16.8 2.8 2.4
2 15.8 14.9 13.5
3 32.4 40.4 40.4
4 19.6 29.4 31.0
5 15.4 12.6 12.6

Medelbetygen framgAr av Tabell 4.

Figur 1 Aterger samma resultat i form av ett stapeldia-
gram.
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Enligt betygsnormerna for provet far ungefar en tredjedel
av komvux-deltagarna betyget 3. Ovriga är jamnt fOr-
delade Over och under detta medelbetyg. Ungefar en
tredjedel ligger saledes pa betygsnivaerna 1 or:1 2 och en
tredjedel pa betygsnivaerna 4 och 5. I relation till gym-
nasieskolans teoretiska fordelning av betygen (dvs i fOr-
haliandet 7-24-38-24-7 %) har komvux fler deltagare
bade pa den hogsta och den ligsta betygsnivin men farre
pa nivaeina daremellan.

Jamför man sedan med de avgangsbetyg som lärarna
s'Ate vid terminsslutet finner man att genomsnittsbety-
get fortfarande ar 3 men andelen är nu c 40 %. Andelen
4:or ar ocksa större. Tillsammantaget far sa manga sorn
70% av samtliga komvux-deltagare endera betyget 3 eller
4. Vidare ser man att betyget 1 används i mycket liten
utstrackning.

Vi kan alltsa kor.statera att slutbetygen for komvux-
gruppen Jigger hogre an den betygsniva som bade jAm-
forelsegruppen i gymnasieskolan och komvux-gruppen
själv uppnar pa grundval av sina provresultat. Vidare kan
man lagga märke till att spridningen av slutbetygen är
jamförelsevis liten. I fOrsta hand beror detta pA au bety-
get 1 ges sa sällan.

4.2 Betygsjamforelser mellan etapp 2 ()eh
ilk 2:2 (populationerna)

For jAmförelsens skull och som komplement till
redogörelsen ovan skall vi ocksa redovisa uppgifter om
avgangsbetyg i gymnasieskolan, ak 2:2 (sarskild kurs).
Fordelningen av betygen har där legat stabilt och nfira
procentsatserna 1-15-45-31-8 % under de senaste aren.
Den exakta genomsnittliga fordelningen fOr de fyra
senaste Aren (dvs 1986-1989) framgar av Tabell 6.
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Tabell 6

Genomsnittlig fordelning av avgangsbetyg i ak
2:2, eng sk, under fyra Ar (1986-89, N = 60.652)

Betyg 1 2 3 4 5

Andel (%) 1.24 15.2) 44.74 30.50 8.24

Man kan här konstatera att den "riktpunkt for betygsatt-
ningen" (dvs 7-24-38-24-7 %) som anges i lgroplanen for
gymnasieskolan inte har fOljts under de aktuella aren.
Avvikelsen bestAr frAmst i att det har utdelats for fa 1:or
och 2:or och for manga 3:or och 4:or.

Betygsgenomsnitten for de fyra ken är 3.30 (1986), 3.30
(1987), 3.30 (1988) och 3.27 (1989), dvs genomgaende
nagot lagre an genomsnittsbetyget for komvux etapp 2,
1989 (som ir 3.38, se Tabell 4). Dessa siffror stammer
mycket väl Overens m d de resultat som man kom fram
till i en undersokning genomfOrd av länsskolnämnderna i

nitton Ian varterminen 1987 (Skoloverstyrelsen, 1989).

Fordelningen av avgangsbetygen i de tva skolformerna
kan jämföras i Figur 2. Underlaget är i bada fallen popu-
lationerna, dvs samtliga elever i landet som fan avgangs-
betyg under den angivna tiden.
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Etapp 2

Fordelning av avgAngsbetyg i Ak 2:2 (1986 - 89)
och komvux etapp 2 (vt 1989) gallande samtliga
clever i landet (N= 60.652 resp 8.397)

Figuren AskAdliggor det förhAllandet att betygen i gym-
nasieskolan Ak 2:2 och komvux etapp 2 fördelas pA ett
nAgorlunda likartat sätt, men au det finns en tendens till
hogre betygsattning i komvux-gruppen. Detta marks mest
i det större antalet 5:or. Skillnaden är dock inte stor.
Betygsgenomsnitten skiljer sig At med mindre an en
tiondels betygssteg.

Om man relaterar nivAn pA avgAngsbetygen till provresul-
taten förstrks dock intrycket av en nAgot liberalare be-
tygsättning mom komvux. Normeringsgruppen i gym-
nasieskolan uppnAdde namligen som vi sAg ovan en nAgot
högre provresultat an komvux-gruppen (se Tabellerna 2
och 3) samtidigt som avgAngsbetygen ligger nagot lagre
som vi har ser. Man b6r dock inte övertolka denna skill-
nad. Dels är den inte Orskilt stor, dels giundar den sig pA
resultatet av tt prov som (naturligtvis) inte fAngar in den
totala fardighet som skall Aterspeglas i betygen. Det finns
Atminstone en teoretisk mojlighet att provet gynnar gym-
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nasieskolan och missgynnar komvux, aven om det inte fo-
refaller sarskilt sannolikt au sA skulle vara fallet.



5 RESULTAT PA PROVE: FOR ETAPP 3

Normeringsgruppen i gymnasieskolan (Arskurs 3:3) hade
foljande resultat pA provet for Etapp 3:

Tabell 7

Resultat pa provet for etapp 3 uppnadda av norme-
ringsgruppen i gymnasieskolan (ak 3:3, febr 1989)

Delprov Antal
delt.

Maj lig
max.poang

Medel- Prop (%) av Sprid-
värde max.poang n in g

Al 158 15 6.15 41 3.36
A2 158 30 18.15 60 7.58
B1 158 30 18.08 60 6.27
B2 158 15 6.98 46 3.35

Surnma A+B 15 8 90 49.36 5 5 18.29

Delprov C 158 30 16.72 5 6 6.18

Summa A+B+C 15 8 120 66.08 5 5 23.41
(Hela provet)

Beräkning av reliabiliteten per delprov (KR 20 f6r A 1 och
B2, Cronbachs alfa for A2 och B1) gay följande resultat:
Al = 0.78, A2 = 0.84, B1 = 0.79 och B2 = 0.79. Siffrorna dr
genomgAende nAgot hogre an i provet for Etapp 2 och
mdtakerheten är fullt tillfredsstallande.

Reliabiliteten for delprov C (liksom for delprov C i provet
for etapp 2) har faststdlls genom en särskild under-
sokning av sambandet mellan sex Wares bedomning av
ett antal gemensamma uppsatser. Sambandet (den s.k.
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interbedbmarteliabiliteten) beraknades till 0.50, vilket ar
ett förhMlandevis Mgt varde. Uppsatsresultaten ar alltsa
relativt opalitliga pa grund av att olika Ware tenderar att
rlitta pa olika salt. Sambandet mellan de sex lararnas egna
rtittningsresultat vid tva olika tillfällen varierade frail
0.97 till 0.67. En del Ware ar alltsa mycket konsekventa i

sin Mulling medan andra rättar nagot olika frail gang till
gang. (Resultatet av denna sarskilda undersokning redo-
visas i separata forskningsuppsatser. Se ocksa informa-
tionen i bilagan.)

Provresultaten for den egentliga malgruppen, dvs komvux
Etapp 3, redovisas i Tabell 8. Siffrorna Oiler kursdel-
tagare vars resultat hade rapporterats in till Avdelningen
föl sprakpedagogik vid varterminens slut.

Tabell 8

Resultat pa provet for Etapp 3 uppnAdda av kurs-
deltagare i Komvux (maj 1989)

Delprov Antal
delt.

Möjlig Model- Prop (%) av Sprid-
max.poAng vArde max.poang fling

Al 2404 1 5 6.06 4 1 3.39
A2 2404 3 0 16.82 5 6 7.76
B1 2404 3 0 17.37 5 8 6.96
B2 2404 1 5 6.80 4 6 3.39

Summa A+B 2404 9 0 47.05 5 3 18.74

Delprov C 2404 3 0 17.39 5 8 6.38

Summa A+B+C 2404 120 64.44 5 4 23.54
(Hela provet)

Komvux-gruppens resultat ligger nagot lagre an jämforel-
segruppens (normeringsgruppens). Skillnaden är drygt 2

r! n
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pang pa den objektivt rattningsbara delen av provet
(A+B) och ungefar 1.5 pang pa totalsumman. PA delprov
C är förhAllandet omv ant, dvs komvux-gruppen ligger
naget högre. Ov erlag är spridningen en aning större i

kom vux-gruppen an i jamforelsegruppen.

Som papekades i samband med redovisningen av resul-
taten pa provet for etapp 2 finns en skillnad i proceduren
for rattningen av delprov C. Provdelen rattades for gym-
nasieelevernas del av en sarskild bedomargrupp, medan
den for kornvux-gruppens del rattades av klasslararna
sjalva. Det kan mojligtvis vara sa att bedomargruppen
tillampade rattningsprinciperna striktare an vad lararna i

allmanhet gjorde. En annan forklaring till det nagot
avvikande delprovsresultatet kan förstas vara att
komvux-dehagarna ar relativt sett bättrc pa samman-
hangande skriftlig produktion an pa de &riga uppgifts-
typer som ingar i provet.

Man kan al 1 tsa sammanfattningsv is konstatera att den
undersökta etapp 3-gruppen i komvux har nagot lagre
provresultat an normeringsgruppen i Ak 3:3 i gymnasie-
skolan. Spridningen i provresultaten ar nagot stOrre i

komvux-gruppen.

Ocksa i etapp-3 materialet beräknades resultat per kön
(jfr avsnitt 3 for etapp 2). Mannens provresultat (A+B+C)
ligger 2 pang h8gre an kvinnornas, i motsats till vad fal-
let är pa etapp 2. Mannens vdrterminsbetyg (avgangs-
betyget) ligger dock lagre an kvinnornas (0.1 betygssteg),
i likhet med vad fallet var pa etapp 2 (dar skillnaden var
0.2 betygssteg, men där den dock sarntidigt motsvarades
av ett lagre provresultat).

I nästa avsnitt redovisar vi hur betygen fOrdelar sig pa
etapp 3 dels i forhallande till provresultaten, dels enligt
lärarnas betygsattning vid slutet av terminen.

2 9 9 f 10 ti
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6 BETYGSFORDELNINGAR I ETAPP 3 OCH AK 3:3

6.1 Etapp 3

Vi redovisar först betygsmedelvarden. Tabell 9 ger be-
raknade medelvarden i förhallande till provresultaten
(dvs i förhallande till normerna for provet) samt medel-
varden av de avgangsbetyg som sattes vid varterminens
slut.

Tabell 9

Komvux Etapp 3: Medelvärden betyg beraknade
pa grundval av provresultat resp medelvarden av
avgangsbetyg satta av lararna vid slutet av
terminen (maj 1989)

Betygsslag Medel-
värde

Sprid-
ning

Betyg enligt Delprov A+B 2403 2.92 1.01
Betyg enligt Delprov A+B+C 2403 3.00 0.98

Avgangsbetyg samma termin:
Deltagare i provet 2341 3.38 0.88
Samtliga studerande (populationen) 404 1 3.47 0.87

Den genomsnittliga betygsnivan fastställd i förhallande till
de normer som gymnasieskolan har haft att följa vid be-
tygsattningen ligger precis vid betyget 3 (eller strax dar-
under om man bara utgar frail de objektivt rattningsbara
delarna A och B). Genomsnittet fOr varterminsbetygen
ligger ungefar fyra tiondelar hogre, liksom fallet var pa
etapp 2 (se Tabell 4).

Ocksa for etapp 3 kan vi konstatera att deltagarna i kom-
vux-provet bade genomsnittligt och vad beträffar sprid-
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ningen ligger nära totalgruppen (populationen), även om
de fOrra har ett nAgot lagre medelbetyg. Skillnaden Ar
mindre An en tiondels betygssteg. Provdeltagarna är alltsA
mycket representativa for alla engelskstuderande pA
etapp 3 (avgAngsterminen).

1 Tabell 10 redovisas betygsfordelningar. Den vAnstra ko-
lumnen visar vilka andelar av betygen 1-5 man skulle fA
om man som grund Mr betygsättningen enbart utgick frAn
resultaten pA provet och tillämpade de provpoängsgrän-
sm. Mr betygen som faststAllts pA grundval av nor-
meringsgruppens (gymnasieelevernas) prestationer pA
provet. Kolumnerna till Niger ger den faktiska fördel-
ningen av betygen när terminen var slut. Som pApekades
ovan gjorde vi en separat undersokning av betygsfOrdel-
ningen bland komvux-studerande i engelska vt 1989 Mr
att kunna Ora jämfOrelser mellan provdeltagarna och
samtliga komvux-studerande i landet som fAtt avgAngs-
betyg (dvs populationen).

Tabell 10

BetygsfOrdelningar i Komvux Etapp 3, vt 1989

Fördelning av betygen i %

Pa grundval av
normernz for provet

Be t y g (provdeltagarna,
N = 2404)

AvgAngsbetyg samma termin:

Provdel- Pop. (samtl. stud.
tagarna i landet, N = 4041)

1 5.1 1.2 0.9
2 25.8 11.5 10.0
3 39.1 44.7 43.3
4 22.4 30.4 33.0
5 7.5 12.2 12.8

Medelbetygen framgAr av Tabell 5.

31

712



Siffrorna i Tabell 10 Askadliggors grafiskt i Figur 3.
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BetYg

Figur 3
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Betygsfordelningar i Komvux etapp 3, vt 1989
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Som redan framgatt av Tabeilerna 7 och 8 ligger
gymnasie- och kornvux-gruppernas provresultat mycket
nara varandra bade i fraga om medelvarde och
spridning. Detta ser man ocksa av vänsterkolumnen i

Tabell 10. Komvux-gruppens beräknade fordelning av
betygen ligger mycket nara gymnasieskolans foreskrivna
7-24-38-24-7 % for de fern betygsstegen.

Avgangsbetygen fördelar sig pa ett nagot annorlunda satt
(vilket de for övrigt ocksa Or i gymnasieskolan; jfr
avsnitt 6.2). Forst och framst ser man att fordelningen
overlag ligger hogre. Antalet 5:or, 4:or och 3:or ar stone,
medan antalet 2:or och 1:or ar mindre. Betyget 1 ges bara
i 1.2 % av fallen.

Ocksa for Etapp 3 (jfr resultatet for Etapp 2) kan vi sam-
manfattningsvis konstatera att avgangsbetygen ligger
hogre an den betygsniva som bade normeringsgruppen
(jarnforelsegruppen i gymnasieskolan) och Etapp 3-delta-
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garna själva dokumenterar genom resultaten pa
komvux-provet samma termin Genom att de laga
betygen (framfor allt betyget 1) ges relativt sdllan, blir
spridningen i betygen förhallandevis liten.

Avgangsbetygen pa etapperna 2 och 3 i komvux kan
jdmfbras i Figur 4:

1 2 3

Avgingsbotyg

Figur 4

Fordelning av avgAngsbetygen frAn Etapp 2 (N=
8.397) och Etapp 3 (N= 4.041), vt 1989

4

O Etapp 2
O Etapp 3

Fordelningarna dr pafallande lika. Andelen 5:or dr den-
samma medan andelarna 4:or och 3:or dr nagot större pa
etapp 3. Fdrre 2:or och 1:or utdelas pa den senare etapp-
en.
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6.2 Betygsjamforelser mellan etapp 3 och
fik 3:3 (populationerna)

OcksA i Ak 3:3 ligger betygsmedelvardet och betygs-
spridningen ganska fast frAn Ar till Ar (jämfor Ak 2:2,
Avsn. 4.2). Fordelningen av betygen 1-5 ligger alla fyra
ken nära 2-15-38-30-15 %. De exakta genomsnittliga
procentfordelningarna for fyra Ar ar foljande (Tabell I I):

Tabell 11

Genomsnittlig fordelning av avgAngsbetyg i Ak

3:3 under fyra Ar (1986-89, N = 107.646)

Betyg 1 2 3 4

Andel (%) 1.75 15.16 38.37 30.09

5

14.63

Medelbetyget for de fyra Aren 1986-1989 tillsamman-
tagna (26-28.000 elever/Arl) är 3.41.

Liksom i Ak 2:2 (se Tabell 6) avviker fordelningen frAn
laroplanens angivna 7-24-38-24-7 % hbgst avsevart och
liksom i 2:2 har antalet I:or och 2:or varit mindre an
avsett. I Ak 2:2 har detta uppvagts av f6r mAnga 3:or och
4:or. Har i Ak 3:3 ar det 4:orna och 5:orna som har varit
overrepresenterade.

1 Beroende pa att det är Ak 3:3 som är jamforelsegruppen for
etapp 3 i komvux har vi intr. tagit med clever som avslutade
engelskstudierna i Mc 2:3, huvudsakligen elever pa teknisk linje.
Det kan tillaggas att genomsnittsbetyget skulle sankas knappt 0.1
betygssteg om man raknade in derma grupp (omfattande c
10.000 elever/Ar).
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Betygsstatistiken f6r Ak 3:3 samt den motsvarande stati-
stiken for komvux (jft. Tabell 10) AskAdliggors grafiskt i

Figur 5.

i 2 3 4

AvgAngsbetyg

Figur 5

5

Fordelning av avgAngsbetyg frAn Ak 3:3 under fyra
Ar (1986-1989) och komvux etapp 3 (vt 1989)
gallande samtliga elever i landet

Som tidigare redovisats (Tabell 9) ar medelbetyget fOr
samtliga med avgAngsbetyg frAn etapp 3 vt 1989
(N=4.041) 3.47. Medelbetygen for Alc 3:3 är 3.44 (1986),
3.43 (1987), 3.39 (1988) och 3.37 (1989), dvs med en
fallande tendens vilket ar intressant att notera. Medel-
betyget for 1987 bekraftas av den tidigare omnämnda
länskolnämndsundersokningen (SkolOverstyrelsen 1989).
Enligt denna är for ovrigt riksmedelbetyget i Ak 3:2
(1987) 3.17. Baygen höjs alltsA ganska kraftigt frAn Ak 2
till Ak 3.

Figuren AskAdliggor en skillnad i fordelningen av bety-
gen. Andelen 1:or och 2:or och 5:or är mindre i komvux,
medan andelen 3:or och 4:or ar större. Ytterlighets-
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betygen anvands i mindre utstrackning i komvux.
Betygsspridningen är med andra ord mindre, samtidigt
som betygsgenomsnittet är en aning hogre.

I frAga om provresultaten samma termin ser bilden
nAgot annorlunda ut. Som framgick av Tabellerna 7 och 8
ligger etapp 3 nAgot lagre an normeringsgruppen i 3:3. De
data som vi samlat in tycks all tsA antyda att
betygsattningen ar nAgot gener6sare i etapp 3 an i Ak 33.
Tendensen fir densamma som vi fann i frAga om etapp 2
och Ak 2:2. Man bör dock inte dra nAgra lAngtgAende
slutsatser av dessa observationer. Skillnaden bAde i

betyg och provresultat ar relativt smA och ytterligare
studier av det har slaget behtiver göras innan man kan
uttala sig med sakerhet om hur betygen och
fardigheterna f6rhAller sig till varandra i de tvA skolfor-
merna.
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7 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION

7.1 Bakgrunden

Fr An och med läsArct 1989-90 ges obligatoriska centrala
prov pA komvux. Avsikten med dessa är dels att under-
latta for komvux-lararna au Astadkomma enhetlighet i

bety gsattningen, dels au Ora det möjligt att jamfora
betygsattningen i kom vux med den i gymnasieskolan.
Detta senare ar av betydelse av den anledningen att stu-
derande &An de tv A skolformerna konkurrerar med
varandra pA sina betyg vid ansökan om antagning 01
sparrade utbildningslinjer vid universitet och hogskolor.
Antagningssystemet forutsäuer att betygen är likvardiga,
men man har i vissa sammanhang frAgat sig om sA
verkligen är fallet. I den här rapporten redovisas en del
resultat frAn en sista omgAng av forsoksprov som ger en
antydan om hur komvux och gymnasieskolan förhäller sig
till varandra när det galler fardighets- och betygsnivAer.

Rapporten redovisar uttallet av kom vux-proven i engel-
ska vArtenninen 1989 samt resultatet av en del jamforel-
ser mellan komvux och gymnasieskolan i frAga om prov-
resultat och betygsnivAer.

7.2 Provresultaten och betygsjamförelserna

Redovisningen omfattar resultat pA tvA prov, ett NI- etapp
2 och ett for etapp 3. Proven genomgicks dels av repre-
sentativa elevgrupper i gymnasieskolan (Arskurserna 2:2
resp 3:3), dels av drygt hälften av samtliga de komvux-
studerande som fick avgAngsbetyg frAn de tvA etapperna
vt 1989. Inga större prestationsskillnader kunde noteras
mellan gymnasie- och komvux-grupperna, aven om det
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fanns en tendens till bdttre resultat i de forra. Skillnader-
na var dock inte statistiskt signifikanta och ar alltsA i

princip inte tolkbara.

Bet. akning av utfall per kön inom komvux-grupperna
visade att kvinnor nAdde en hogre totalresultat an man
pA pros/ et fOr etapp 2 men en lagre totalre sul tat pA
provet for ctapp 3. PA bAda proven nAdde kvinnorna
relativt sett battre resul tat pA den ing Aende uppsatsdelen
an pA de fyra övriga provdelarna (som i huvudsak n.Ater
hör- och lasforstAelse). Betygsgenomsnitten avseende de
avg Angsbetyg i engelsk a som lararna satte vid slutet av
terminen lAg i bAda fallen högre for kvinnorna.

I anslutning ti 11 analysen av provresultaten har ocksA
undersökts hur avgdngsbetygen ser ut i de tvA skol-
formerna. For gymnasieskolans del togs statistik fram for
sam tlig a elever i ja mforelsepopulati onern a under en
fyr a Arsperi od (1986-89), total t omfattande c 168.300
elever frAn Arskurserna 2:2 (engelska sarskild kurs) och
3:3, mit for komvux' del samtliga studerande som fick
avgAngsbetyg vt 1989 frAn etapperna 2 och 3 (N= 8.397
resp 4.041). Undersdkningen visar att avgAngsbetygen
ligger hagt bAde i komvux och gymnasieskolan. VArter-
minen 1989 var den procentuella fordelningen av bety-
gen 1-5 följande i komvux:

Etapp 2 2-14-40-31-13 % (medelbetyg: 3.38)
Etapp 3 1-10-43-33-13 % (medelbetyg: 3.47)

Den genomsnittliga fordelnin gen av avgAngsbety gen i

gymnasieskolan under perioden 1986-89 var föl jande:

Ak 2:2 (sk) 1-15-45-31-8 % (medelbetyg: 3.30)
Ak 3:3 2-15-38-30-15 % (medelbetyg: 3.41)

H6gsta betyget (5) ges till sA mAnga som 13-15 % av ele-
verna, u tom i Ak 2:2 (sk) där andelen är betydligt mindre.

r) 9 3 8



Medelbetyget ligger ocksA lagst i 2:2. Formodligen har
denna nAgot mera AterhAllna betygsattning att Ora med
att Ak 2:2 dr den enda av de fyra kurserna i det jamforda
materialet som har centralt prov. Det centrala provet for
gymnasieskolans 3- och 4-Ariga linjer ligger ju i Ak 2:3
och etapperna 2 och 3 i komvux har fAtt obligatoriska
centrala prov först frAn och med läsAret 1989-90 (tidigare
var de frivilliga och av forsökskaraktar).

Betyget 1 förekommer i mycket begransad utstraaning.
Man kan nastan saga att avgAi.gsbetygen ges pA en fyra-
gradig skala.

Betygsundersokningen visar vidare att avgAngsbetygen
ligger en aning högre i komvux. Detta galler bAda jam-
förelserna inom de tvA par av utbildningar som ger sam-
ma kompetens, dvs etapp 2/dk 2:2 och etapp 3/Ak 3:3.
Skillnaderna dr dock smA (knappt 0.1 betygssteg pA bAda
nivAerna).

I de studier som vi gjort i samband med inforandet av
centrala prov i engelska for komvux (se ocksA resultat
rapporterade av von Elek och Lindblad, 1988) har alltsA
de relevanta jamförelsegrupperna i gymnasieskolan ten-
derat att uppnA nAgot hogre provresultat an motsvarande
grupper i komvux. Samtidigt finns en mindre skillnad i

avgAngsbetygen till komvux' fördel. Tillsammantagna ger
dessa observationer anledning till fortsatta studier av
relationen mellan gymnasieskolan och komvux i frAga om
provresultat och betyg.

Vi vill dock betona att det ännu dr for tidigt att dra de
finitiva slutsatser om hur det fbrhAller sig i frAgan om
sambandet mellan fardigheter och betygsnivAer i de tvA
skolformerna. Anledningen till detta at bl.a. den att vAra
undersokningar trots allt ar av begransad omfattning.
Ytterligare underlag behövs for sakra analyser. Dessutom
dr det viktigt att komma ihAg att företeelsen centrala
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prov fir ny i komvux men gammal och valbekaut i gym-
nasieskolan. Det Nr rimligt att anta att detta förhallande
har en viss betydelse nal- man jfimfor provresultat.

Man kan for övrigt fOrmoda att centrala prov som
obligatoriskt inslag i komvux' verksamhet (dvs fr.o.m.
MAI-et 1989-90) kommer att fa en viss Aterhallande
effekt pa betygsfittningen. Hittills har de, som redan har
framhallits, varit frivilliga.

7.3 Betygsgranserna och princivrna for nor-
meringen

Slut ligen vill vi, mot bakgrund av de data vi presenterar i
den liar rapporten, diskutera principerna for fastställan-
det av betygsgrfinser pa de nyinforda komvux-proven.

Som vi tidigare har papexat (Inledningen) ska man vid
normeringen av komvux-proven utga fran prestationsni-
vaer som fir representativa for elever i gymnasieskolan
och de betyg som dessa resulterar i. Proven har en be-
tygsekvivalerande funktion, dvs de ska hjalpa komvux-
lararna att sätta betyg som fir likvärdiga med dem som
sans av gymnasielararna. En logisk foljd av detta maste
vara att vi vid framräknandet av betygsgrfinser utgar
frail de faktiska procentratser enligt vilka betygen forde-
lar sig i gymnasieskolan -- och darmed i den representa-
tiva normeringsgruppen -- och inte frail Oen teoretiska
fordelning som tidigare Olt i gymnasieskolan, dvs 7-24-
38-24-7 % for betygen 1-5 (Gymnasieforordningen, kap 9,
paragr 56-69). Man bin- rimligen inte ens ha som ut-
gangspunkt den uppjusterade fordelning som tar hansyn
till "hur sammansättningen av referensgruppen kan ha
forändrats fran och med första Arskursen" (jämfor SO-FS
1989:18 och 1990:03) och som sanktioneiar en mindre
hOjning av medelbetyget i hogre Arskurser (till exempel
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till 3.04 for amnet engelska i Arskurs 2:3 vt 19901).
Anledningen till delta är att den hojning av betygen som
de facto sker endast till en liten del kan fdrklaras med
forandringar i elevgruppens sammansattning. Däruniver
sker en hojning som har andra orsaker, Lex. en hogst
naturlig önskan frAn lararnas sida att premiera Rade
kunskaper2. Med ganska stor sannolikhet kan vi t.ex.
räkn,: med att engelskans 3.04 i Ak 2:3 1990 kommer att
motsvaras av lagst medelbetyget 3.40 en âr senare, dvs
vArterminen 1991 (jfr fyraArsstatistiken i avsnitt 6.2).
Formodligen kommer medelbetyget t.o.m. att 1iga nAgot
h6gre, eftersom det finns en viss risk att normeringen till
ett nAgot hogre medelvärde an 3.0 (pA grund av att refe-
rensgruppen är elevpopulationen pA vArterminen i 1:3
och inte de kvarvarande i 2:3) missförstAs som ett slags
tillstAnd till en ytterligare betygsglidning jamfOrt med ti-
digare.

Verkligheten ir alltsA den att de betyg sorn komvux-be-
tygen ska ha garanterad likvardighet med ligger Mgt och
en hel del hOgre An den teoretiska nivA som tar hänsyn
till "avgAngar". Mot delta kan dA invändas att betygen i

1 Detta enligt resultatet av en undersökning gjord av Torsten
Lindblad i saraband med normeringen av cp i engelska for 2:3 vt
1990. 1 undersökningen tog man först reda pA populationens
(=de clever som far betyg pa varen i Ak 1) fordelning pA de fem
betygsstegen i 1:3. Denna visade sig ge riksmedelvardet 3.09
stallet for fcireskrivna 3.0. 1 samband med normeringen tog man
sedan reda pa vilka betyg de i ak 2:3 kvarvarande eleverna hade
nar de gick i Ak 1:3. Medelvardet var 3.13, alltsa bara 0.04 betygs-
steg Over samtligas värde i 1:3. Dena innebar att normeringen av
cp gjordes sa att medelvärdet 3.04 erhölls. Effekten av att en
förandring i referensgruppens sammansattning hade skett (att en
del elever hade slutat) var alltsa i det hAr fallet obetydlig.

2Det b6r kanske samtidigt papekas att framsteg i studierna bara ar
en nodvandigt men langt ifran alltid tillrackligt villkor for att man
ska fa hOja inom ramen for en relativt betygssystem. For hOjning
kravs en kunskapsökning som är bade absolut och relativ, det
senare förstas i förhallande till kamiaterna. KunskapsOkning
maste ju till redan for att en elev ska fa behdlla sitt betyg frail
den ena terminen eller till den andra.
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komvux ocksa ligger högt, och til' och med hogre. Ja, A är
det, men problemet är bara att ..., I vi tar fasta pa den teo-
retiska och for avgangna elever justerade betygsfOrdel-
ningen (lat oss saga 3.10 for engelska i Ak 3:3, vilket sh-
kerligen inte torde vara en for lag skattning) och sedan
genom Ara normer gar ut och sager att for engelskkun-
skaper som motsvarar det genomsnittliga provresultatet X
far eleverna i gymnasieskolan betyget Y sa har vi faktiskt
inte lamnat korrekt information till komvux-lärarna. For
provresultatet X far gyninasieeleverna medelbetyget Y +
ndgonting eftersom verklighetens betygsniva ar 3.40 och
inte den med hansyn till avgangar beräknade 3.10 (eller
lagre). Med tanke pa att cp Sr nytt i komvux och torde tas
pa största allvar av flertalet larare är det inte orealistiskt
att tanka sig att normerna kommer att tillampas ganska
samvetsgrant -- och darmed resultera i orattvisa mot
vuxengruppen. Men (Worn kan vi förstas inte veta
nagonting sfikert an.

Slutsatsen av det forda resonemanget ar att man vid
faststallandet av betygsgranser pa komvux-proven i eng-
elska rimligtvis bor utga frail normeringsgruppens senast
erhallna terminsbetyg, eller om normeringen sker nära
den tidpunkt da betygen OM pa varterminen, frail nor-
meringsgruppens avgangsbetyg. Om normeringsgruppen
av nagon anledning inte ar representativ for populatio-
nen. dvs om betygsnivan i normeringsgruppen inte ligger
rätt i förhallande till fardigheterna vid en jamförelse over
landet, maste man göra justeringar for detta nar pang-
granserna faststalls. For att kontrollera for avvikelser av
det slaget kan man ta hjalp av uppgifter om resultat pa de
centrala proven i engelska (dvs i Ak 2:2 och A 2:3). Med
utgangspunkt i dessa data faststaller man sedan betygs-
granserna pa provet. Att utga frail nagot annat an en
dokumenterad och representativ fordelning av betygen i

gymnasieskolan skulle in.bara att preven inte far den
betygsekvivalerande funktion de ar avsedda att ha.
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For att betygsekvivaleringen skall bli riktig med det fore-
slagna systemet for normeringen krävs det fOrstAs att la-
rarna i komvux följer normerna strikt och inte lagger pa
nAgon bonus när de sjalva sätter sina betyg. Skulle sA ske
kunde vi i värsta fall fA en dubbel betygsglidning, fOrst en
i gymnasieskolan och sedan en i komvux. En sadan even-
tualitet mAste naturligtvis till vade pris forebyggas. Men
glidningen mAste hejdas där den förekommer primart, och
det ar faktiskt i det här sammanhanget i gymnasieskolan.
FOr komvux' del Ar det ju i grunden en frAga om att "fOlja
färg", inte att gA fore, sAdana är forutsättningarna (jfr
Aterigen Inledningen). OcksA orättvis betygsättning mAste
undvikas till varje pris, och det är det som är pangen
med mitt forslag om normering av komvux-proven som
utgAr frAn verklighetens betygsattning i gymnasieskolan.

Man mAste dock kunna utgA ifrAn att bAde gymnasiela-
rataa och komvux-lArarna successivt anpassar sin betygs-
sattning efter de nya anvisningar som galler. Det nya for
gymnasielararna är att det inte ska fOrekomma nagon
hojning av betygen utOver den som rnotiveras av fbrand-
ringar i gruppens/klassens sammansättning sedan Ars -
kurs 1. Det nya for komvux-iärarna är att betygen inte
ska ligga hogre An vad be.domningsnormerna i gymnasie-
skolan medger. Budskapen är bAde enkla och rationella
och b6r kunna anammas av alla bertirda.

For sannolikheten att komvux-lararna fbr sin del skall
ansluta sig till det nya talar dcn omstandigheten att man
hittills i komvux i stor utsträckning saknat direktiv att ga
efter när man bestamt betygen. Det enda man har vetat
är att man har fem betyg att välja mellan och att det
hogsta dr 5. Av läroplanen framgAr inte ens om betyg-
sattningen Nr avsedd att vara relativ eller inte, vilket ar
anmarkningsvart. "NAgon given procentsats for olika be-
tygsgrader finns inte", stAr det i Lvux 82, 1988, men
samtidigt framhAlls att betygen skall vara likvArdiga med
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gymnasieskolans betyg, som definitivt är relativa. I At-

minstone en mening är alltsA komvux' betyg relativa.

Det är sAledes inte konstigt om det inom komvux har
kommit att rAda osäkerhet i den svAra betygsattnings-
frAgan och om jämförbarheten med gymnasieskolans
betyg inte alltid har varit den bästa (lAngt ifrAn alla har
erfarenhet av hur betygen sätts i gymnasieskolan).
Komvux-lärarna är därför, forstAeligt nog, mycket mottag-
liga for vagledning, vilket man nu alltsA far genorn
provens betygsskalor, och forutsattningarna torde nog
vara ganska goda f6r att betygsglidningini : komvux skall
visa sig bli jämforelsevis liten. Däremot kan kanske
mojligheterna att sänka den sedan mAnga Ar invanda
betygsnivIn i gymnasieskolan vara nAgot mindre. Men
ocksA detta AterstAr att se.

Det kan tilläggas att det förhAllandet att proven hitttills
inte tycks ha haft nAgon särskilt mArkbar betygs-
dampande effekt inom komvux kan ha flera bidragande
orsaker. Fram till och med de data vi här rapporterar har
proven varit frivilliga, de har inte använts i full utstrack-
ning (dvs bara av delar av de totala studerande-
grupperna) och lärarna har varit vAl medvetna om att
proven har ingAtt i en fOrsoksverksainhet som främst
syftat till att pröva nya provtyper och bedomnings-
principer, inte att styra betygsattningen. (Detta innebär
A andra sidan inte att de studerande som varit engage-
rade inte gjort sitt bästa när de genomgAtt proven.) Till
detta kommer att informationen om centrala provs syften
(de Ar flera) sAkerligen Annu inte riktigt har nAtt ut till
alla som undervisar i komvux.

Till slut ett litet pApekande om nAgot som Ar en
självklarhet for de fiesta mei, som kanske har missupp-
fattats av en del. Det förhAllandet att man normerar
komvux-proven pA resultat uppnAdda av elever i gym-
nasieskolan innebär naturligtvis inte att man i forvag
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faststaller vilket medelbetyg och vilken betygsspridning
man kommer att fA eller ska ha i komvux. I komvux fAr
man sin eget betygsmedelvarde och sin egen spridning
beroende pA hur fardigheterna här förhAller sig till
fardigheterna i gymnasieskolan. Det är bara en tillfällighet
om statistiken rAkar sammanfalla. Om fardighetsnivAn i

komvux ligger hogre kommer ocksA betygsnivAn att ligga
Ogre och om det är storre skillnader i fardighet mellan
deltagarna inom komvux kommer ocksA betygen att
sprida sig mera har an i gymnasieskolan. Betygen bestams
uteslutande av komvux-deltagarnas prestationer. dvs om
man accepterar forutsattningen att komvux- och gym-
nasieskolebetyg ska ha samma värde.
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Bilaga

Information om

BEDOMNINGSUNDERSOKNING

Itg

Att pi-ova om bedomningsprinciperna for uppsatsdelen i

komvuxprovet (delprov C) ar hallbara och ger palitliga
provresultat.

Upp.152gning

Sex erfarna komvux-larare bedomde oberoende av var-
andra vardera 50 anonyma uppsatser fran Etapp 2 och 50
uppsatser fran Etapp 3 och fOljde darvid strikt de
instruktioner som gallde nar provet gays i komvux i maj
1989. Samrnanlagt 20 av uppsatserna (10 fran vardera
etappen) var gemensamma for alla sex lärarna. Alla
ovriga uppsatser bedomdes dessutom av tva av lärarna i

olika parkombinationer. Samtliga uppsatser var dessutorn
tidigare bedomda av nagon INT-are ute i landet (dvs vid
provtillfället i maj 1989).

Arbetet genomfordes i tva steg, Beclomning I och
Beclomning 2. I det första lever-rades totalt 300 + 300
bedomningar under fyra dagar (arbetet genomfordes pa
ett internat). Avsikten var här att undersoka vilken grad
olika Ware kommer frarn till samma resultat Tied hjalp
av de anvisningar som nu Oiler for bedomningen. I test-
sammanhang sager man att man faststaller provets
reliabilitet (has narmare bestamt den s.k. interbedOmar-
reliabiliteten). Den uttryeks soul en korrelation och den
ska förstas vara sa hog som mojligt, annars far de testade
inte rättvisa resultat.
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I det andra steget (Bedomning 2 4-8 veckor senare)
ombads alla sex ldrarna att bedbma hälften av upp-
satserna en gang till. (Att detta skulle komma visste ingen
om vid det forsta bedomningstillfallet). Avsikten den här
gangen var att ta reda pa om bedomningsprinciperna dr
sa palitliga att de kan tilldmpas konsekvent av en och
samma Ware vid olika bedomningstillfallen. Den här
typen av tillforlitlighet brukai man kalla intrabedömar-
reliabilitet.

Var och en av ldrarna rdttade alltsa om 50 uppsatser (25
frail etapp 2 och 25 frail etapp 3) enligt samma instruk-
tioner som vid Bedomning I. Sammanlagt 10 uppsatser (5
frail vardera etappen) bedömdes av alla och dessutom var
det sa att alla dessa 10 hade bedömts av alla sex lärarna
vid första bedomningstillfdllet (Bedomning 1). Detta ger
ytterligare mojligheter till analys av tillforlitligheten i
resultaten.

En första sammanstalining av resultat (en del bara) dr nu
klar och vi skickar ut denna till er for information och be-
grundan.

Resultat

Först nagra ord om tabellerna. Tabell Al redovisar medel-
vdrden och korrelationer fOr bedomningarna 1 och 2 per
Ware. JAmfOrelserna Oiler alltsa vars och ens bedomning
av samma uppsatser vid de tva olika tillfdllena. Antalet
uppsatsresultat som kan jdnifOras hdr ar 50 per bedtima-
re. Här kan man inte jämfOra mellan olika bedömare (till
stOrsta delen olika uppsatser!), bara mellan vars och ens
bedomning I och bedomning 2.

I Tabellerna A2 och A3 ger vi bedomningsresultaten fOr
de uppsatser som alla sex medverkande ldrare bedömde i
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den första omgAngen och dessutom de resultat som larar-
na pA fältet kom fram till vid det ordinarie provtillfallet. I

högra tabellhalvan finns lararnas resultat vid ombedöm-
ningen av uppsatser. For varje uppsats (provnummer)
kan man alltsA jamföra hela 10 olika bedomningar, vilket
nog är ganska unikt. Vi kommer an kunna lära oss myck-
et av den liar undersOkningen nar vi har gjort alla ana-
lyser. (Det ni nu fAr ar ju bara en del av den fullstándiga
redovisningen, som f.O. inte kan bli fdrdig an pA ett tag.)

4 9 5 t)

_



Tabell Al

Korrelationer

mellan totalresultaten av Bedbmning 1 och
Bedomning 2, dvs en matt pa sambandet mellan
varje Wares första och andra bedomning av
samma uppsatser; E2- och E3-bedomningarna
sammanslagna. N=50 for vardera bedomningen.

Beddm-
are

Beddm-
ning

Medel-
poling

Spridn. Skillnad
(2-1)

Korr.

1 1 16.54 8.11 0.22 0.96
2 16.76 7.48

2 1 13.06 6.75 2.00 0.74
2 15.06 6.84

3 1 16.48 5.79 -0.88 0.79
2 15.62 5.79

4 1 15.06 6.84 -0.28 0.87
2 14.78 6.57

5 1 15.70 6.15 -2.54 0.93
2 13.16 6.26

6 1 12.72 6.67 1 )0 0.89
2 14.72 6.27

Bedbmning 1 = internatet
BedOmning 2 = ombedbmning hemma 4-8 veckor senare

Siffrorna visar bl.a. följande:

Medelvardena av Bedomning 1 och Bedomning 2 varierar
en del (i en helt idealiskt fall skulle de vara lika), vilket
antyder au det är svárt att följa bedomningsprinciperna

5 0
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konsekvent och enhetligt. I tre fall blir ombeAmningen
strängare och i tre f311 blir den generosare.

Korrelationen (sambandet) m-llan de 50 bedomningarna i
första omgangen och de 50 ombedomningarna i andra
omgangen (hemma) varierar ocksa en del i storla. Ett
högt värde pa korrelationskoefficienten (t ex over 0.90)
talar om att rangordningen mellan uppsatserna ar unge-
far densamma i de tva bedomningarna. Daiemot ar det
inte sakert att det innebär ungefar samma resultat. Det
ser vi om vi järnfor bedömarna 4 och 6. Korrelationen
mellan resultaten är nästan precis lika hog for de tvd
(0.87 resp 0.89). Ana ar de numeriskil skillnaderna mell-
an resultaten betydligt mindre fOr bedömare 4 an for
bedömare 6, vilket vi ser av medelvardesskillnaderna
(+0.28 resp -2.00 poang). Detta visar Aterigen pa att det
finns en viss osakerhet i bedornningsproceduren. I exem-
pelvis ett flervalsprov är den naturligtvis oftast obefintlig.

Ay tabellerna A2 och A3 kan man bl a utlasa att "falt-
lärarnas" bed6mning av uppsatserna (samma uppsatser!)
pa det hela taget var mera liberal an "forsökslärarnas" be-
damning. Detta galler bade etapp 2 och etapp 3 och det
Oiler ocksd om man tar med i beräkningen bade Bed6m-
ning I och Bedomning 2. De lärare som rättade uppsatser-
na när provet gays i komvux i maj 1989 ligger 2-3 poang
hogre an lärarna i var undersökning, vilket ar mycket i

det har sammanhanget. Man kan nog utga ifran att de se-
nares bedomning ar den som är mest neutral och palitlig.
Ovriga bedörnde egna elever, och i en Wan situation ar
det ju hogst naturligt att man t ex i tveksamma fall hellre
frir- an faller.

I tabellerna A2 och A3 kan man ocksa direkt jamfora de
resultat som de sex lärarna i försöket kommit fram till. 1

vänstra halvan kan man jamfora alla medeltalen (och
fOrstas ocksd alla enskilda resultat. sex stycken, per prov).
I hogra halvan kan man jamföra mellan 1, 3 och 5 resp

5 1
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mellan 2, 4 och 6. I Bedomning 1 pA etapp 2 är skillnader-
na mycket stora, rent av oroande stora, medan det ser
bAttre ut pA etapp 3. Reflektioner? Aterigen fAr vi komma
ihAg att de siffror vi nu tittar pA bara galler en del av
hela undersokningsmaterialet.

5 2



Tabell A2

UPPSATSER SOM VAR GEMENSAMMA FOR SAMTLIGA BEDOMARE: ETAPP 2

Bedömning 1 (internat) Bedtimning 2 (hemma)

Prov nr Bedbmare Bedomare

2 3 4 5 6 Medd Larare 1 2 4 5 6
Mcdel

1-6 cp maj 89
.

1-6

121 13 01 13 14 10 02 08.8 12 14 10 09 11.0
122 17 09 16 13 14 07 12.7 15 19 14 10 14.3
123 28 23 28 18 26 27 26.7 28 28 28 25 27.0
124 12 04 12 13 11 03 09.2 11 12 12 10 11.3
125 00 00 07 06 04 02 03.2 03 01 07 01 03.0

Medel 14.0 7.4 15.2 14.8 13.0 8.2 12.1 13.8
(121-125)

126 19 04 16 18 15 06 13 0 20 11 12 11.3
127 15 04 14 14 09 03 09 8 16 11 11 11 11.0
128 10 C 07 1C 07 05 06.7 06 02 04 04 03.3
129 26 23 25 24 24 27 24.8 26 26 26 27 26.3
130 21 10 14 14 15 H 14.2 15 14 16 14 14.7

Medel 18,2 8.4 15.2 16.0 14.0 10.4 13.7 1 6.6
(126-130)

Medel (total) 16.1 7.9 15.2 15 4 13.5 9.3 12.9 15 2 14.8 12.8 14.2 13.8 11.0 13.4 13.3

" 5 4
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Tabel I A3

UPPSATSER SOM VAR GEMENSAMMA FOR SAMTL1GA BEDOMA RE: ETAPP 3

Bedomning 1 (internat) Bedömning 2 (hemma)

IProv nr Bedomare Bedomare

Medel Urare 1 2 3 4 5 6 Medel
1-6 cp maj 89 1-6

10 10 1? 03 12 09 10.3 19 14 11 12 12.3

2 02 00 10 06 02 05 04.2 08 pa 05 03 04.0

3 05 00 15 09 15 03 07.8 09 07 11 12 10.0

4 22 14 21 21 23 19 20.0 18 20 17 22 19.7

5 18 22 23 19 18 18 19.7 23 18 18 22 19.3

Medd 11.4 9.2 17.4 11.6 14.0 10.8 12.4 15.4
(1-5)

6 24 19 26 19 20 19 21.2 24 22 -- 21 25 22.7

7 05 13 13 05 09 08 08.8 10 04 -- 09 13 08.7

8 29 28 29 28 22 27 27.2 27 24 -- 26 28 26.0

9 02 00 07 03 01 01 02.3 03 00 -- 03 02 01.7

10 12 14 18 10 18 18 15.0 20 18 -. lE 20 18.7

?v, 41 14.4 14.8 18.6 13.0 14.0 14.6 14.9 16.8
(6-10)

Medel (tota1) 12.9 12.0 18.0 12.3 14.0 12.7 13.6 16.1 12.6 13.6 12,4 15.4 14.2 17.6 14.3i_
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